Módosult a Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése című felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése” című (EFOP-2.2.6-VEKOP-16
kódszámú) felhívás.
A Felhívás érintett

Eredeti szövegezés

Módosított szövegezés

A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát
szükséges nyitni (már meglévő bankszámlához
alszámla nyitása is elegendő), kivéve azokat a
szervezeteket, akiknek a Magyar Államkincstár
vezeti a számláját, és az EU-s programok
fogadására már nyitottak elkülönített célelszámolási
számlát.

A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek
lehetősége van elkülönített bankszámlát nyitni,
amely a már meglévő bankszámla alszámlája is
lehet.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. §
alapján
a
kedvezményezettnek
projektszintű
elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a
projekttel
kapcsolatos minden dokumentumot
elkülönítetten
szükséges
nyilvántartania,
és
legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az
irányító hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság
által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az
elkülönített
nyilvántartásnak
rendelkezésre
állnia. Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni
mutatni, hogy az Európai Uniós források megfelelő
módon
kerültek
felhasználásra,
a
kettős
finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek
kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források
elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a
célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató
azt megítélte. A támogatások jogszabálysértő vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a
Kedvezményezettet
visszafizetési
kötelezettség
terheli.

pontja
3.4.1.1. Műszaki és szakmai
elvárások / Elkülönített
pénzforgalmi számlára
vonatkozó előírás

Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik
a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja
alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a
rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és
tranzakciós költség vonatkozásában a projekt
költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán
keletkező
látra
szóló
kamat
arányos
meghatározása,
illetve
a
támogatás
rendeltetésszerű
felhasználásának
ellenőrzése
nehézséget jelenthet. Javasolt, hogy a projekttel
kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán
történjen, amennyiben lehetséges.
Amennyiben

a

Kedvezményezett

elkülönített

bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a támogatás
fogadására
rendelkezésre
3.7.1. Indikátorok

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a
támogatási szerződésben meghatározott érték 75%át,

a

támogatás

csökkentésre

kerül,

illetve

a

kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a
támogatás

arányos

részét,

a

rendeletben

meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

5.4. Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek
esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető támogatási előleg maximális
mértéke a megítélt támogatás 100 %-a központi

szolgáló
állásáról

elkülönített
szóló

bankszámla

igazolást

be

kell

nyújtania a Támogatónak.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a
támogatási szerződésben meghatározott érték
75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a
kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a
támogatás
arányos
részét,
a
rendeletben
meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4)
szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai
mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek
esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető támogatási előleg maximális
mértéke a megítélt támogatás 100 %-a központi

költségvetési szerv kedvezményezett esetén, ha a
kedvezményezett

költségvetési szerv kedvezményezett esetén, ha a
kedvezményezett

a) a fizetési számláit az Áht. alapján a
Kincstárban köteles vezetni, vagy az európai
uniós
forrásból
nyújtott
költségvetési
támogatások kezelésére a Kincstárnál külön
fizetési számlával rendelkezik, vagy
b) megítélt támogatásának összege nem éri el
az ötszázmillió forintot.

a) a fizetési számláit az Áht. alapján a
Kincstárban köteles vezetni, vagy az európai
uniós
forrásból
nyújtott
költségvetési
támogatások kezelésére a Kincstárnál külön
fizetési számlával rendelkezik, vagy
b) megítélt támogatásának összege nem éri el
az ötszázmillió forintot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési
szerv kedvezményezett részére támogatási előleg
akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a
kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári
évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet
jóváhagyta.
A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu
oldalon található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a
272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a
tartalmazza.

A
projektmegvalósítási
költségek
elszámolhatóságának
kezdete:
a
benyújtott
támogatási kérelem napjától, de legkorábban a
projekt megkezdésének támogatási szerződésben
meghatározott napjától lehetséges.

A
projektmegvalósítási
költségek
elszámolhatóságának
kezdete:
a
támogatási
kérelem benyújtását követő naptól, de legkorábban
a projekt megkezdésének támogatási szerződésben
meghatározott napjától lehetséges.

5.6. Az elszámolhatóság

A

további feltételei

összeférhetetlenség vonatkozó szabályozást.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet
2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés
köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi

5.6. Az elszámolhatóság
további feltételei

Felhívás

jelenleg

nem

tartalmaz

összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:
Nem független az az ajánlattevő,
a) amelyben
a
támogatást
igénylő
/
kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa irányító vagy felügyeleti szerve -, annak
tagja,
és/vagy
a
szervezet
nevében
nyilatkozattételre,
képviseletre
jogosult
személy,
továbbá
ezen
személy
hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét
gyakorolja:
tulajdonosi,
fenntartói,
vagyonkezelői,
irányítási,
képviseleti,
munkáltatói, vagy kinevezési;
b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy
felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a
szervezet
nevében
nyilatkozattételre,
képviseletre jogosult személy, a támogatást
igénylő / kedvezményezett szervezetében
vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában
másik ajánlattevő szervezetében az alábbi
jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi,
fenntartói,
vagyonkezelői,
irányítási,
képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési;
vagy
c) ha a támogatást igénylő / kedvezményezett
vagy másik ajánlattevő vonatkozásában
partner
vagy
kapcsolt
vállalkozásnak
minősül.
Az
összeférhetetlenség
vonatkozásában
hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.
és 2. pontja értelmében a házastárs, az
egyeneságbeli
rokon,
az
örökbefogadott,
a
mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a
mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az

egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs
egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér
házastársa.
5.6. Az elszámolhatóság

E-beszerzés

további feltételei / E-

kötelezettség:

kötelezettség:

beszerzés funkció

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kedvezményezett
köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt.
hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában
az alábbiak szerint eljárni:

Felhívjuk
a
figyelmet,
hogy
a
kedvezményezettnek lehetősége van a projekt
keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem
tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak
szerint eljárni:

használatára vonatkozó
kötelezettség

funkció

használatára

vonatkozó

1. A Kedvezményezett beszerzési igényét az
ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt
nappal köteles a pályázati e-ügyintézés
felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt
feltölteni.
2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a
3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható
összköltségű projektek azon szerződései
esetében,
amelyek
elszámolható
összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ftot.

E-beszerzés

funkció

használatára

vonatkozó

1. A kedvezményezett beszerzési igényét az
ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt
nappal köteles a pályázati e-ügyintézés
felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt
feltölteni.
2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a
3.000.000 Ft-nál nagyobb elszámolható
összköltségű projektek azon szerződései
esetében,
amelyek
elszámolható
összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ftot.
3. Amennyiben a kedvezményezett az Ebeszerzés funkció használata mellett dönt,
vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó
beszerzései vonatkozásában az 1. és 2.
pontban foglaltak betartását.
E-beszerzés funkció használatára vonatkozó

tájékoztatás:
A kedvezményezetteknek lehetőségük van a
pályázati
e-ügyintézés
felület
e-beszerzés
funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a
„Beszerzéseim”
menüpontba
az
ajánlattételi
határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket,
úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes
oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek.
Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az
ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt
feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van
megjelölni többek között az ajánlattétel módját,
határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a
teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy
az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti,
csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására
vonatkozó kötelezettségek teljesítését.
5.6. Az elszámolhatóság
további feltételei / Szállítói
finanszírozású
elszámoló
bizonylatok elszámolása

A Felhívás jelenleg nem tartalmazza a szállítói
finanszírozású
előírást.

számlák

elszámolására

vonatkozó

Szállítói
finanszírozású
elszámoló
bizonylatok
elszámolása
Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás
alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által
elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású
elszámoló bizonylat minimális összegének el kell
érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású
elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró kifizetési
igénylés keretében, kivéve, ha a projekt teljes
egészében szállítói finanszírozással valósul meg.

